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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DEL PSC SOBRE LA CORPORACIÓ CATALANA DE 

MITJANS AUDIOVISUALS 

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

 

1. En base al nou marc que estableixin els pressupostos per l’any 2016, 

treballar per acordar, en el termini de tres mesos, un nou contracte programa 

amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals que contempli l’estabilitat 

financera i la viabilitat econòmica de Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 

(esmena1 de JxSí) 

 

2. Garantir que el nou contracte programa incorpora els següents aspectes: 

a. Especificarà i identificarà els objectius concrets per al compliment de 

totes les missions de servei públic establertes a l’article 26 de la Llei 

22/2005 de Comunicació Audiovisual de Catalunya i els instruments amb 

què els ha d’assolir. 

b. Donarà compliment al mandat del Parlament pel que fa la contractació de 

producció externa i contindrà indicadors de qualitat, gestió, audiències i 

accessibilitat. 

c. Es desenvoluparà amb el màxim nivell d’acord i consens amb els 

representants dels comitès d’empresa de TV3 i Catalunya Ràdio en els 

temes que afectin a l’equiparació de plantilles i projecte de confluència de 

redaccions, d’acord amb el que fixa la Llei de la CCMA. (esmena 2 JxSí) 

 

3. En referència als recents nomenaments en l’estructura executiva de la 

Corporació (responsable del Procés de Confluència, director de l’Àrea d’Esports, 

adjunt al la Direcció de TV3,i cap de continguts i Programes, el director de 

continguts de Catalunya Ràdio i  el del nou cap d’informatius de TVC, així com 

també els directors de Televisió i ràdio públiques), el Parlament de Catalunya insta el 

Govern de la Generalitat i el consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals a complir allò que determina la Llei 17/2015, de 21 de julio l, d’Igualtat 

efectiva de dones i homes, pel que fa a la paritat dels seus membres. (transacció 

esmena 3 JxSí) 

 

4.  El Parlament de Catalunya constata la conveniència de prendre les 
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iniciatives legislatives que siguin necessàries per reformar les lleis 11/2007 de 

l’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i la llei 2/2002, 

del 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, que van ser modificades 

mitjançant el Decret llei 2/2010 de 30 de març i la llei 2/2012, del 22 de febrer, 

de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual, amb l’objectiu de revertir 

el sistema d’elecció per majoria absoluta en segona votació i mantenir els 

preceptes de les lleis originals, en els que es preveu únicament l’elecció per 

majoria de dos terços de la Cambra, així com que la proposta dels membres 

l’hagin de signar un mínim de tres grups parlamentaris.   Aquestes iniciatives 

legislatives també haurien de permetre aprofundir en altres millores i actualitzacions 

d’aquestes lleis, que van ser aprovades amb un ampli consens i que, amb el seu 

retorn, han de crear les condicions necessàries per emprendre un ampli debat sobre 

el futur del sector audiovisual, el CAC i la CCMA en tots els seus àmbits.  (esmena 1 

PPC) / (transacció esmenes 4 de JxSí i 1 CSQP) 

Aprovat :  Unanimitat (132 vots a favor) 

 

5. El Parlament de Catalunya insta al Consell de l’Audiovisual de Catalunya a 

introduir nous barems per la qualificació de la pluralitat més enllà del criteri 

estadístic i quantitatiu en serveis d’informatius. Així s’analitzarà la pluralitat de 

continguts, la ponderació en la diversitat de veus i l’equanimitat a la resta de 

programes que s’emetin als canals de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals, especialment als espais de tertúlia. 

Rebutjat :  61 vots a favor (C’s, PSC, CSQP, PPC i 1 diputat de la CUP), 67 

en contra (JxSí i 5 diputats de la CUP) i 3 abstencions (CUP) 

 

  

 

 


